
Zarząd Powiatu Namysłowskiego nr 10 
z dnia 16 marca 2015 r. 

 

 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały, które dotyczyły: 

1. zasad przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym środków 

finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, 

2. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych, 

3. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie nt. stanu 

zatrudnienia pracowników pedagogicznych administracji i obsługi. Przyjął informacje  

o liczbie uczniów w szkole, liczbie oddziałów oraz liczbie uczniów w poszczególnych 

oddziałach oraz przyjął informacje bieżącą. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 

rok oraz przyjął informacje o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2014 r. 

 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2014 rok 

oraz przyjął sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka 

interwencji kryzysowej i udzielanie w nim specjalistycznego poradnictwa” za 2014 rok. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za 2014 rok oraz przyjął sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2014 rok w zakresie pomocy społecznej. 

 



Zarząd Powiatu przyjął informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz o nie 

wniesieniu uwag do realizacji zadania publicznego realizowanego przez Związek 

Stowarzyszenia Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 

 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych  

w Namysłowie o dofinansowanie wyjazdu 8 osobowej delegacji do Zaleszczyk na Ukrainie  

w ramach umowy partnerskiej. 

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 4 projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

1. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

3. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.,  

4. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

 


